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LITEN PAPPERSGRAN

RYAGRAN

Design Lankava Oy, Maila Reini
Storlek 32 cm
Tillbehör 60 g pappersband 0.80 från Lankava, 40
g tunt pappersgarn (1) 1.65 och 40x40 cm Twisttyg.
Virknål nr 3.5 och stickor nr 15.

Design Lankava Oy, Maila Reini
Storlek 47 cm
Tillbehör 140 g pappersband 0.80, 100 g vitt (1) tunt
pappersgarn 1.65 och 55 cm twisttyg. Ullnål och 5 cm
tjock, robust kartong.

Utgå från ritningen av den lilla pappersgranen och rita mönstret i twisttyget. Klipp ut mönstret i tyget med
sömsmån (3 cm längs sidorna och 5 cm längs böjens
kant). Skydda kanterna med målartejp eller universallim. Nysta upp pappersgarnet och pappersbandet till ett
och samma nystan. Håll garnet vid tygets undersida.
För garnet genom tygets hål med hjälp av virknålen, dra
ut öglan tills den är ca 2.5 cm lång och lämna den på
nålen. Plocka upp maskor på detta sätt till nålen. Håll
samtidigt fast de tidigare öglorna så att de inte åker ur.
När du har en del maskor på virknålen, flytta över dem
till stickorna, men lämna 2 maskor kvar på virknålen
som mall. Fortsätt såhär lager efter lager.

Utgå från ritningen av ryagranen och rita mönstret i
twisttyget. Klipp ut mönstret i tyget med sömsmån (3 cm
längs sidorna och 5 cm längs böjens kant). Skydda kanterna med målartejp eller universallim. Nysta upp 2 pappersgarn och 1 pappersband till ett och samma nystan.
Sy 5 cm långa ryaknutar i twisttyget med hjälp av kartongen. Fortsätt så lager för lager. Sy några extra pappersspröt i granens spets.

Avslutning: Sy raksidorna med pappersgarnet längs
med sömsmånen på 3 cm. Vik in den nedre kanten ca 4
cm och limma fast på avigsidan.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

Avslutning Sy ihop raksidorna med med pappersgarn
men lämna 3 cm sömsmån. Vik in den nedre kanten ca
4 cm och limma fast på avigsidan.

